
   
 

ŽÁDOST O VYHLEDÁNÍ PALMOVÉHO LISTU 

 

Jak vás máme oslovovat?  
(křestní jméno, příjmení, 

přezdívka, ...) 

 

Na jaké telefonní číslo 

vám můžeme zavolat 

výsledek hledání?  

 

Můžeme vám také poslat 

e-mail? Na jakou adresu? 

 

Je toto vaše první čtení? 
(Pokud jste již absolvovali čtení, 

napište kolikrát) 

 

 

 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VČETNĚ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V souladu s ustanovením §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluji tímto 

občanskému sdružení Kailás 6666, o.s., se sídlem Slapy 350, 252 08 Slapy nad Vltavou, IČ: 22840401 (dále jen 

„správce“), dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k uvedenému 

účelu, a to na neomezenou dobu. Jsem informován(a) o tom, že mé osobní údaje v uvedeném rozsahu, tj. jméno 

a/či příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a otisk prstu – palce ruky budou zpracovatelem zpracovány 

pro účely dohledání mého osobního záznamu v Knihovně palmových listů v Indii (tzv. palmového listu) na mou 

žádost a na základě mého pokynu, k přečtení tohoto záznamu na mou žádost a na základě mého pokynu a dále 

budou pro evidenční účely uchovávány bez časového omezení zpracovatelem. Výslovně uděluji tento souhlas i ke 

zpracování citlivého osobního údaje – otisku prstu –palce ruky. Jsem dále informován(a) o tom, že osobní údaje, 

které takto poskytuji správci, budou správcem předány k vyřízení mé žádosti do Indie, a to osobě jménem 

Palaniswamy Chinappa ze Sri Agasthiya Mahashiva Sukshama nadi astrology centre No. 111 Gandhiji road Mayiladu 

thurai Nagappattinam distrikt Tamilnadu a dále mohou být správcem předány dalším pověřeným osobám k zajištění 

mé žádosti. Jsem dále poučen, že mi kontaktní osoba správce na e-mailové adrese: info@palmovelisty.cz na 

požádání bez zbytečného odkladu sdělí informace dle §12 zákona o ochraně osobních údajů a o právu žádat po 

zpracovateli vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu podle §21 zákona o ochraně osobních údajů. Tento souhlas 

se zpracováním mých osobních údajů uděluji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných 

důsledků a souvislostí a se poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních údajů. 

 

V __________________ dne ______________ podpis _____________________ 

 

Prostor pro otisk palce (3x) – ženy levý, muži pravý: 

 


